PROTOKOLL

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

18 mars 2014

Närvarande:

Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Caroline
Mollmyr, Carina Lundin och Anders Glemfelt

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Ekonomi
§4
Tillbyggnaden

§5
Uthyrning
§6
Gymet

§7
Årsmöte

Sauli förklarade mötet öppnat
Vi gick igenom föregående protokoll.
Är t-shirtar inköpta till gympersonalen, har det gjorts stickprov
på gymet, är en cd-spelare inköpt? Frågor vi tar med oss till
nästa sammanträde.
Ekonomin är fortsatt god.
Vi tittade på ritningen och fortsatte fundera på hur vi kan göra
det så bra som möjligt, både praktiskt och ekonomiskt. Största
funderingen var om vi skulle spegelvända ritningen på
bottenvåningen.
Det som ligger närmst är Sv kyrkans volleybollcup, Bua-cup,
kalas, pingismatcher och equmenia har hyrt lite strötider.
Styrelsen föreslår årsmötet att höja priset för vårt gym, från
800 kr till 1 000 kr för ett helår och från 500 kr till 600 kr för ett
halvår. Vi föreslår också årsmötet att ta bort kravet på att vara
medlem i någon av våra ägandeföreningar för att få träna på
gymet.
Årsmötet är den 9 april kl 19.00.
Anders tar fram en ny arbetsplan.
Caroline och Sauli skriver verksamhetsberättelse.
Caroline beställer fat med kallskuret till fikat.
Styrelsen träffas kl 18 för att ställa i ordning.

§8
Övriga frågor

§9
Nästa möte

Caroline har förlängt prenumerationen på vår hemsida med 2
år.
Vi gick igenom minnesanteckningarna från informationsmötet.
Vi ber David och Herbert att byta fläkten i köket.
Det blänker in från entrédörrarna mot parkeringen på planen.
Sauli kollar om vi kan ställa några skärmar framför dörrarna in
till hallen för att skydda mot solen vid tex pingistävlingar.
Herbert har målat dörrarna i hallen röda enligt önskemål från
pingisen.
Det finns önskemål om högre vattenkranar för att lätt kunna
fylla på vattenflaskor. Bosse kollar och ser till att det byts en
kran på ”första toaletten” i entréplanet vid parkeringen.
Bosse kollar trycket i duscharna.
Vi måste sätta upp krokar i förrådet till t ex volleybollnäten.
Sauli kollar på detta.
Vi har ett konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

